
     

 

 

Toimitko luonnontuotealalla? 

Onko yrityksessänne tarpeita osaamisen kehittämiseen? 

Tarvitseeko yrityksenne kehittämiskumppaneita? 

Kiinnostavatko osaavien opiskelijoiden toteuttamat 

kehittämistehtävät? 

 

Etsimme yrityskumppaneita mukaan 

valtakunnalliseen luonnontuotealan koulutusmallin 

kehittämiseen! 
 

Ilmoittaudu 1.3.2017 mennessä mukaan vaikuttamaan 

luonnontuotealan korkeakoulutuksen kehittämiseen!  

Näin varmistat, että koulutuksella vastataan entistä 

paremmin myös yrityksenne osaamistarpeisiin. 

 

  



     

Hanke jota 
suunnittelemme 
 

Luonnontuotealan korkeakoulutuksen yhteistyömallin kehittäminen 

Ketä etsimme 
kumppaneiksi 

Etsimme yhteistyökumppaneiksi luonnontuotealalla ja sen rajapinnoilla toimivia suuria ja pieniä 
yrityksiä, joilla on luonnontuotteisiin liittyviä kehittämistarpeita ja kiinnostusta yhteistyöhön.  
Yritykset voivat toimia esim. alkutuotannossa, elintarvike-, matkailu-, hyvinvointi- ja kosmetiikka-
alalla tai kemian alalla. Luonnontuotealan ei tarvitse vielä olla suuressa roolissa yrityksen 
toiminnassa, vaan kyse voi olla myös toiminnan laajentamisesta uudelle alalle.  
 
Opiskelu liitetään kiinteäksi osaksi opiskelijoiden toteuttamia yritysten toimeksiantoja. 
Kunnioitamme mukaan lähtevien yritysten luottamuksellisia tietoja, ja toimeksiantojen sisällöt ja 
toteutustavat sovitaan yrityskohtaisesti. 
 

Miten yritykset 
pääsevät 
mukaan  

Yhteistyöstä kiinnostuneilta yrityksiltä pyydetään 1.3.2017 mennessä alustava tieto 
kiinnostuksesta osallistua tulevaan hankkeeseen yritysyhteistyökumppaneina (liitettäväksi 
rahoitushakemukseen). Varsinaiset sopimukset tehdään hankerahoituksen varmistuttua. 
 

Mitä 
kehitämme ja 
miksi 

Suomesta puuttuu valtakunnallinen korkeatasoinen laaja luonnontuotealan opintokokonaisuus. 
Suunnitteilla olevalla hankkeella haetaan ratkaisua kasvavan ja rakennemuutoksessa olevan 
luonnontuotealan kouluttajien, asiantuntijoiden ja kehittyvien yritysten koulutustarpeisiin.  
 
Luonnontuoteala toimii useiden alojen rajapinnassa, minkä vuoksi eri koulutusalojen yhteistyöhön 
perustuva koulutusmalli on luonteva ratkaisu uuden korkeakoulutasoisen kokonaisuuden 
rakentamiseen. Jotta koulutuksella voidaan aikaisempaa paremmin vastata työelämän 
tarpeisiin, täytyy koulutus suunnitella ja toteuttaa tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa. 

Mitä 
käytännössä 
teemme 

Hankkeessa suunnitellaan ja testataan korkea-asteen koulutuskokonaisuus, jossa käsitellään 
luonnontuotealan kehityksen kannalta keskeisiä osa-alueita ja tuodaan käyttöön alaan liittyvä 
tuorein tutkimustieto ja teknologiaosaaminen, yritysesimerkit, alan kehitysnäkymät, markkinat ja 
viestintä. 
Hankkeessa järjestettävään koulutukseen osallistuvat opiskelijat omaavat jo aikaisemmin hankittua 
luonnontuotealan osaamista. Opiskelijoilla on näiden opintojen puitteissa valmiudet toteuttaa 
yritysten kanssa aitoja, yrityksiä hyödyttäviä kehittämistehtäviä. 
 
Hankkeessa tuotettavien opintokokonaisuuksien teemat ovat: 

 Talteenotto ja tuotantoprosessit 

 Elintarviketeknologia ja -tuotekehitys 

 Ainesosat 

 Markkinointi ja kansainvälinen kauppa 

Hankkeen päätuloksena on luonnontuotealan kärkiosaajien osaamisen kehittyminen ja opetuksen 
laadun paraneminen korkea-asteen ja toisen asteen opetuksessa. Tämä hyödyttää koko 
luonnontuotealan kehitystä. Yritysyhteistyöhön tukeutuva toimintamalli pitää koulutuksen kiinni 
elinkeinon tarpeissa ja varmistaa että koulutuksella tuotetaan jatkossa entistä paremmin juuri sitä 
osaamista, jota työelämässä tarvitaan. 
 

Toteuttajat  Lapin AMK (hakija, vastuukokonaisuutena Talteenotto ja tuotantoprosessit sekä 
markkinointi ja kv-kauppa) 

 Seinäjoen AMK (vastuukokonaisuutena Elintarviketeknologia ja –tuotekehitys) 

 Helsingin yliopisto / Ruralia –instituutti (vastuukokonaisuutena Ainesosat) 
 

Yhteyshenkilöt Reeta.sipola@lapinamk.fi              Pekka.maijala@seamk.fi  
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